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O Museu Pedagógico Nacional J. A. Comenius é 

um dos museus mais antigos da República Tcheca. 

Foi criado em 1892, graças aos professores tche-

cos, como uma expressão do esforço para preser-

var e documentar as tradições históricas da edu-

cação, pedagogia e o legado de J. A. Komenský. 

É um importante centro científico e de documen-

tação, que se concentra na história da educação e 

pedagogia, ensino e educação em relação à vida, 

trabalho e legado de J. A. Komenský. 

Desde 1991, o Museu Pedagógico Nacional J. 

A. Comenius é o Museu departamental estadual do 

Ministério da Educação, Juventude e Esportes da 

República Tcheca. Em 1996, a sede do Museu tor-

nou-se a Casa do Sol Dourado (Valdštejnská 20) 

e a Casa do Flecha Dourada (Valdštejnská 18). A 

história de ambas as casas remonta ao final do sé-

culo XIV. Seu proprietário mais famoso era Ha-

vel Oberšvender, o chamado camareiro de prata, 

guardião dos talheres de Rudolf II, que comprou 

as duas casas em 1623.

A coleção do Museu consiste em:

• biblioteca especializada no desenvolvimento 

da educação tcheca no contexto europeu (li-

vros escolares e silabários fazem parte dela);

• arquivo de documentos de clássicos da pedago-

gia checa (inclui o chamado Slavín);

 The naTional pedagogical museum and library of J. a. 
República Tcheca

 118 00 – Praha 1-Malá Strana

 pedagog@npmk.cz

.npmk.cz/ 

Tripadvisor: https://www.tripadvisor.com/

Attraction_Review-g274707-d591469-

Reviews-Narodni_Pedagogicke_Muzeum-

Prague_Bohemia.html

 https://www.facebook.com/NPMKJAK/

 Não possui 

 O Museu não possui tour virtual

FACHADA DO MUSEU
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• coleção de periódicos pedagógicos;

• arquivo de fotos – documenta a história da 

educação desde 1860;

• coleção de materiais escolares raros, incluindo 

pinturas escolares, folhas gráficas, gravuras de 

arte – e mapas Comenius da Morávia; 

• arquivo de Přemysl Pittr e Olga Fierzová (hu-

manistas que promoveram a tolerância entre 

as nações no século XX);

A subcoleção histórica vem em grande par-

te do território da atual República Tcheca, Áus-

tria-Hungria e Checoslováquia. Uma parte menor 

consiste em objetos de origem estrangeira.

Uma parte substancial da subcoleção histórica 

data dos séculos 19 e 20 e contém principalmen-

te documentos pictóricos relacionados a questões 

pedagógicas e de educação. Foi criada em 1957 e 

sua base é uma parte preservada das coleções da 

Exposição Permanente da Escola (criada em 1887, 

aberta ao público em 1890). A exposição perma-

nente da escola assumiu parte das disciplinas do 

departamento de museus do Instituto Pedagógi-

co Comenius, que foi abolido em 1925 (original-

mente parte dessas disciplinas pertencia ao Museu 

Comenius, que cooperava com a Exposição Per-

manente da Escola). A exposição permanente da 

escola foi abolida na década de 1950 e, por vários 

anos, as coleções foram armazenadas nas instala-

ções inadequadas da Capela de St. Rocha no mos-

teiro Strahov, onde grande parte deles provavel-

mente se perdeu.

Parte das coleções vem do Museu de Escolas 

Profissionais de Profissões Femininas em Praga 

(mencionado nos materiais do Arquivo PM JAK). 

Na década de 1960, várias centenas de folhas grá-

ficas foram compradas em sebos. Nos últimos 

anos, a expansão do fundo continuou, principal-

mente por meio da compra de pinturas escolares, 

ACERVO PERMANENTE

SALA DE AULA

SALA DE AULA

SALA DE AULA
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e as coleções são continuamente complementadas 

por doações de indivíduos e escolas. Os registros da 

subcoleção histórica foram iniciados em 1985 e es-

tão organizados nas seguintes seções:

Pinturas escolares. A coleção reúne um con-

junto de material escolar publicado em vários pa-

íses europeus, de meados do século XIX até o pre-

sente e é classificado de acordo com os temas. Há 

ciclos de pintura de KS Amerling (50-60 do sécu-

lo XIX), pinturas de primeira classe e patrióticas, 

publicadas desde meados do século XIX (editores: 

M. Trentsensky, Ed. Hölzel, K. Janský, F. Temp-

ský ou IL Kober). Além disso, as pinturas de Mei-

nhold tratam de “educação física” e uma coleção 

abrangente que documenta o desenvolvimento de 

artesanato e tecnologias de produção publicadas 

no início do século 20 e “Pinturas e diagramas si-

lópticos” por um dos fundadores do Museu Peda-

gógico, professor Josef Klika. As fotos publicadas 

após 1950 são de menor alcance.

Uma parte substancial da coleção de objetos 

de arte está associada à personalidade de JA Co-

menius (pinturas, esculturas, placas, medalhas); 

a coleção também inclui retratos de importantes 

personalidades checas (pinturas e xilogravuras) e 

um conjunto de medalhas e placas de faculdades 

e universidades (obtidas como presente durante a 

preparação de uma nova permanente exposição).

Gráficos. Parte da coleção é um conjunto de 

visualizações que captura imagens de lugares e 

edifícios importantes de todo o mundo. Também 

contém retratos de personalidades e do mundo, ce-

nas da história tcheca e mundial e gráficos sociais; 

portanto, pode dizer-se que esta coleção é uma 

fonte rica de interpretação histórica.

Gravuras. A coleção consiste principalmente 

em reproduções de várias obras de artistas de todo 

o mundo, gravuras ocasionais, gravuras de foto-

grafias de eventos e personalidades importantes. 

Uma parte importante desta coleção são os mapas 

Comenius da Morávia do século XVII.

Os pôsteres formam a menor coleção da sub-

coleção histórica, que contém vários itens exclu-

sivos do início do século XX. Os pôsteres das dé-

cadas de 1950 e 1960 são representados aqui, em 

exposições organizadas pelo Museu Pedagógico J. 

A. Comenius.

Os itens de coleção armazenados no depósito 

de subcoleções históricas estão sendo gradualmen-

te digitalizados e registrados. Isso elimina danos 

físicos do manuseio frequente e permitirá o uso 

na forma de impressão durante apresentações em 

eventos e exposições. Ao mesmo tempo, simplifi-

cará significativamente o acesso de pesquisadores, 

que podem usar a coleção como base para traba-

lhos científicos e escolares.

�� AtividAdes do museu
• Cuidar de coleções e seu armazenamento (fon-

te de informações sobre a história da educação 

tcheca nos séculos 18 a 21);

• atividade de pesquisa científica;

• organização de conferências e palestras profis-

sionais;

• atividades de exibição, metódicas e editoriais;

• projetos educacionais e subsídios de longo pra-

zo (como parte da educação continuada e ao 

longo da vida – para o público profissional e 

leigo da República Tcheca e do exterior);

• cooperação com parceiros estrangeiros;

• Biblioteca Pedagógica J. A. Komenský.

�� exposiçÕes
Referência de J. A. Comenius. Tradições e de-

safios da educação tcheca na Europa (sob os aus-

pícios da Comissão Tcheca da UNESCO), inclui:
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• gabinete escolar;

• programa interativo de J. A. Komenský – 

vida, trabalho e legado;

• exibição de filmes da história tcheca;

• certificados escolares em formato eletrônico;

• turmas da 1ª República e sob socialismo;

• exposições de curta duração focadas principal-

mente na história da educação e na personali-

dade de J. A. Komenský.

A Biblioteca Pedagógica J. A. Komenský é a 

única biblioteca especializada na República Tche-

ca. Fundada em 1919, sua coleção é composta por 

quase meio milhão de volumes. A principal tarefa 

da biblioteca era contribuir para o estudo da pe-

dagogia e educação, adquirindo literatura de livro 

e revista adequada para o estudo da pedagogia e 

de suas ciências auxiliares, especialmente no que 

diz respeito à reforma da escola. Grande ênfase 

foi colocada na aquisição de literatura pedagógi-

ca moderna que trata da reforma da educação. A 

biblioteca segue esses princípios ainda hoje, pois 

é aberta ao público. A biblioteca concentra-se em 

educação, treinamento e escolaridade. Oferece e 

presta seus serviços não apenas a professores e es-

tudantes de campos pedagógicos de escolas secun-

dárias e universidades, mas também a estudan-

tes de ciências sociais. A biblioteca também inclui 

uma coleção única de literatura infantil.

As coleções especiais da Biblioteca Pedagógica 

J. A. Komenský contêm:

• livros didáticos para escolas primárias e secun-

dárias desde o início do século XIX;

• uma coleção única de sílabas, currículos, pla-

nos e livros didáticos estrangeiros de todas as 

universidades da antiga Tchecoslováquia (de-

pois de 1990, principalmente um roteiro de fa-

culdades pedagógicas); DETALHE SALA ACERVO

SALA MULTIUSO

MUSEU INTERATIVO

CAFÉ DO MUSEU
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• coleções de revistas pedagógicas da década de 

1930 até o presente;

• uma coleção de literatura para crianças e jo-

vens do final do século XVIII até o presente 

(incluindo revistas na biblioteca de estudos de 

literatura de jovens de Suk); 

• coleção de literatura comeniológica ( método 

de J. A. Komenský).

De acordo com a medida do Ministério da 

Educação, Juventude e Esportes da Repúbli-

ca Tcheca, a Biblioteca Pedagógica Nacional Co-

menius foi incorporada ao Museu Pedagógico J. 

A. Comenius em Praga em 1 de julho de 2011. O 

nome da instituição foi alterado para Museu Peda-

gógico Nacional e Biblioteca de J. A. Komenský . 

Essa mudança aumentou a eficiência do trabalho 

com informações às escolas e ao público em geral.

�� exposição permAnente
• Legado de J. A. Comenius.

• Tradições e desafios da bolsa de estudos tcheca 

para a Europa.

• Exposição permanente interativa e moderna 

– acompanhamento dos empreendimentos no 

âmbito da Presidência da República Tcheca 

no Conselho da União Europeia (sob os aus-

pícios da Comissão Tcheca da UNESCO), em 

parceria com a capital, Praga. 

• Setores: princípios da bolsa cristã (séc. IX–

XIV); Universidade de Praga e seu significado 

internacional (2ª metade do século 14 – início 

do século 15); a era de ouro do humanismo (séc. 

XV–XVI); nascimento da pedagogia moderna 

(séc. XV– XVII); luzes e sombras do barroco 

ou ponte barroca para a educação moderna (17 

a 1ª metade do século 18); o legado de JA Co-

menius (1592-1670) ao mundo – educação para 

todos; caminho para a alfabetização geral (séc. 

ÁREA INTERNA DO MUSEU

CONCERTO DENTRO DO MUSEU

ACERVO MUSEU PINTURAS ESCOLARES RARAS

LIVRARIA DO MUSEU
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XVIII); educação de uma nação moderna (vi-

rada dos séc. 18 e 19); tradições da bolsa de es-

tudos checa no século XIX; educação no esta-

do de Tomáš Garrigue Masaryk (1918-1938); 

bolsa de estudos e totalitarismo; democracia e 

pluralidade na educação (era atual); Parte da 

exposição é:

• sala de material didático;

• programa interativo: JA Comenius – vida, tra-

balho, legado;

• exibição de documentários.

Em uma ordem cronológica flexível, o visitan-

te pode acompanhar os eventos, problemas e fe-

nômenos mais importantes da história tcheca da 

educação, pedagogia e escolaridade que mudaram 

o desenvolvimento da educação, considerando a 

situação então saudável na Europa ou influencia-

ram em grande parte os europeus, desenvolvimen-

to da educação e bolsa de estudos. As raízes his-

tóricas do desenvolvimento presente e futuro na 

esfera da bolsa de estudos também são apresenta-

das na exposição. Os projetistas criaram vários se-

tores que fornecem informações mais amplas sobre 

os dominantes apresentados, para que os interes-

sados em conhecimento mais profundo possam ver 

qual o papel da bolsa de estudos em cada período 

concreto. A exposição inclui um programa intera-

tivo, parte do qual é uma coleção de certificados 

escolares. A exposição permanente é complemen-

tada por exposições temáticas de curto prazo a 

cada ano.

�� ArQuivo de pŘemYsL pitter e oLGA 
FierZovÁ
Nos anos 1945-1947, Přemysl Pitter e seus co-

legas iniciaram e administraram a operação de 

resgate histórico de crianças. “Os Castelos” foi o 

nome dado à uma operação de resgate para crian-

ças dos campos de concentração nazistas e dos 

campos de internação na Checoslováquia. Nos cas-

telos perto de Praga (Olešovice, Kamenice, Štiřín, 

Lojkovice, Ládví) foram encontrados abrigos para 

filhos de judeus mortos ou alemães exilados. Es-

ses abrigos eram sanatórios, onde as crianças rece-

biam assistência social e de saúde. A maioria das 

crianças resgatadas tinha entre 3 e 14 anos. No 

contexto do período pós-guerra, foi extraordiná-

rio o fato de que as crianças alemãs foram criadas 

juntamente com as crianças judias, polonesas, es-

lovacas e russas. Pitter e seus colegas de trabalho 

mediaram a conexão das crianças com seus pais ou 

parentes. A operação de resgate denominada “Os 

Castelos” terminou em 1947. Em dois anos, 810 

crianças foram resgatadas. 

O trabalho do humanista Přemysl Pitter me-

rece ser bem conhecido e estar disponível ao maior 

público possível. Este objetivo é alcançado pela 

Fundação Přemysl Pitter e Olga Fierzová. A fun-

dação é apoiada pela Associação MILIDU (fun-

dada em 1980 em Zurique por iniciativa de O. 

Fierzová) e pelo Museu Pedagógico Nacional e Bi-

blioteca de JA Comenius em Praga. O Museu cui-

da do extenso arquivo de P. Pitter e O. Fierzová e 

é responsável principalmente pelo seguinte:

• fornece instalações de estudo para pesquisado-

res sobre a vida e obra de P. Pitter e O. Fier-

zová;

• reúne e disponibiliza materiais de arquivo;

• colabora com escolas e bibliotecas;

• organiza conferências e seminários.

Desde 2013, o Ministério da Educação, Juven-

tude e Esportes lançou o projeto de implementa-

ção das mais recentes tecnologias no processo de 

digitalização e acesso ao Arquivo de P. Pitter e O. 

Fierzová, de acordo com o atual ambiente europeu 

de compartilhamento de dados.
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�� pArA escoLAs e púbLico
O Museu Pedagógico Nacional e a Biblioteca 

de JA Comenius oferecem programas educacionais 

que, a exemplo da vida e obra de P. Pitter, apro-

ximam os momentos decisivos do século XX. Ele 

apresenta P. Pitter como modelo moral de um ho-

mem que ajudou pessoas com problemas em ações 

específicas;

Programa educacional para escolas (primárias 

e secundárias). Eu sou Yehuda Bacon. O Holo-

causto e o pós-guerra pelos olhos de um pintor is-

raelense de origem tcheca;

Programa educacional para escolas (ZŠ, SŠ). 

Humanista europeu Přemysl Pitter; 

Exposições para alugar. O Museu Pedagógi-

co Nacional e a Biblioteca JA Comenius oferecem 

para alugar duas exposições sobre a vida e obra 

de P. Pitter. As exposições podem ser emprestadas 

gratuitamente e são elas: 

• Humanista europeu Přemysl Pitter, Histórias 

de humanidade incondicional. 

• Přemysl Pitter, uma figura excepcional na his-

tória do século XX. 

DVD para Escolas. O Museu e Biblioteca Pe-

dagógica Nacional JA Komenský (Ministério da 

Educação, Juventude e Esportes) e o Fundo de 

Doação Přemysl Pitter e Olga Fierzová oferecem 

às escolas de todos os graus uma oportunidade úni-

ca de enriquecer o ensino de assuntos de ciências 

sociais por meio de DVDs com memórias de órfãos 

de guerra, ajudados por Přemysl Pitter, após a Se-

gunda Guerra Mundial. O projeto de captura do-

cumental de memórias de “crianças” ainda vivas, 

que foram atingidas por Přemysl Pitter, descreve 

o momento decisivo da Checoslováquia e da his-

tória europeia do século XX nos exemplos de des-

tinos humanos. As memórias das testemunhas fo-

ram filmadas diretamente no ambiente autêntico 

de sua residência, usando materiais de época e fo-

tografias. Nos episódios documentais individuais, 

é dado espaço às declarações pessoais de como suas 

vidas foram afetadas pela reunião com P. Pitt e 

seus colaboradores. O filme usou materiais e fo-

tografias dos Arquivos de P. Pitter e O. Fierzo-

vá no Museu Nacional Pedagógico e na Biblioteca 

JA Komenský, arquivos e fotografias dos arqui-

vos das testemunhas, fotografias de Petr Šolar, fo-

tografias do Museu do Gueto de Terezín e mate-

riais do Arquivo Nacional de Filmes. O material é 

estruturado em cerca de 15 minutos. O cardápio/

repertório também inclui um programa editorial 

compilado a partir dos depoimentos de ex-compa-

triotas.

�� sobre A bibLiotecA
A Biblioteca Pedagógica J. A. Komenský faz 

parte do Museu Pedagógico Nacional e a Biblio-

teca J. A. Komenský (NPMK), Valdštejnská 20, 

Praga 1 – Malá Strana.

A Biblioteca Pedagógica JA Komenský (dora-

vante denominada Biblioteca Pedagógica ou PK) 

é uma biblioteca científica acessível ao público, 

localizada em Jeruzalémská 12, 110 00 Praga 1. 

Recolhe uma coleção de literatura nacional e es-

trangeira, fontes de informação e recursos de edu-

cação, treinamento e recursos sociais relacionados, 

ciências. A coleção consiste em quase meio milhão 

de volumes – livros, periódicos, documentos em 

áudio, documentos eletrônicos e mapas. 

De acordo com a Lei 257/2001 Coll. em biblio-

tecas e na operação de serviços de bibliotecas e in-

formações públicas por uma biblioteca especiali-

zada, que fornece aos seus usuários (pessoas físicas 

e jurídicas) serviços de bibliotecas e informações 

públicas.

PK está registrado nos registros das bibliote-
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cas do Ministério da Cultura da República Tcheca 

sob o número 3226/2002.

PK é o fiador do processamento documental 

da literatura pedagógica tcheca para a Biblio-

grafia Nacional Tcheca e administra o Center for 

School Libraries . 

Por meio da interface unificada do catálogo 

on-line da nova geração (Portaro) com muitos ele-

mentos modernos (por exemplo, links para textos 

completos, capas e conteúdos de livros), você pode 

pesquisar:

• coleção de livros e coleção de periódicos (perió-

dicos antigos selecionados);

• banco de dados de artigos pedagógicos – regis-

tros bibliográficos, anotados de periódicos e 

procedimentos pedagógicos e comeniológicos 

profissionais estrangeiros e;

• coleção de livros da biblioteca de estudos de li-

teratura de Suk para jovens (literatura infan-

til do final do século XVIII).

O fundo PK inclui coleções especiais:

• manuais para escolas primárias e secundárias 

do século XIX (digitalizados seletivamente);

• currículo e planos;

• ensino de textos para faculdades pedagógicas;

revistas pedagógicas da década de 1930;

literatura comeniológica.

Fonte: As informações que constam sobre este Museu foram 
retiradas das páginas eletrônicas do próprio Museu e de infor-
mações disponíveis na rede digital. Considerando que a maio-
ria das páginas eletrônicas está na língua própria de cada país, 
foi feita a versão em sites de tradução. Assim sendo, é natu-
ral que alguns problemas ocorram ou que trechos não reflitam 
exatamente o que o texto original do Museu deseja expressar.

https://www.npmk.cz/knihovna/o-knihovne

SALA MULTIUSO

VISITA GUIADA

BIBLIOTECA DO MUSEU
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Imagens do museu: 
 

 
 

Figura 01. Fachada do museu 
 

 
 

Figura 02. Fachada do museu 



 
 

Figura 03. Acervo 

 

 
 

Figura 04. Acervo 



 
 

Figura 05. Acervo 

 

 
 

Figura 06. Acervo 



 
 

Figura 07. Acervo 

 

 
 

Figura 08. Acervo 



 
 

Figura 09. Acervo 

 

 
 

Figura 10. Acervo 



 
 

Figura 11. Acervo - Pinturas escolares raras 

 

 
 

Figura 05. Acervo 



 
 

Figura 06. Sala de acervo interativa 
 

 
 

Figura 07. Alfabeto eslavo interativo 



 
 

Figura 08. Figura escolar de 1913 

 

 
 

Figura 09. Figura escolar alfabetização 



 
 

Figura 10. Figura escolar de alfabetização 

 

 
 

Figura 11. Biblioteca do museu 



 
 

Figura 12. Livraria do museu 
 

 
 

Figura 13. Concerto dentro do museu 



 
 

Figura 14. Concerto dentro do museu 

 

 
 

Figura 15. Figura escolar antiga 

 



 
 

Figura 16. Competição Charles IV (Promovido pelo museu para as escolas de praga) 
 

 
 

Figura 17. Museu interativo 



 
 

Figura 18.  Exposição museu 

 

 
 

Figura 19. Museu interativo 



 
 

Figura 20. Exposição museu 

 

 
 

Figura 21. Competição Charles IV (Promovido pelo museu para as escolas de praga) 



 
 

Figura 22. Exposição museu 

 

 
 

Figura 23. Museu interativo 



 
 

Figura 24. Museu interativo 
 

 
 

Figura 25. Oficina no museu 



 
 

Figura 26. Oficina no museu 

 

 
 

Figura 27. Apresentação no museu 



 
 

Figura 28. Sala de acervo 

 

 
 

Figura 29. Sala pra oficinas do museu 



 
 

Figura 30. Sala de acervo museu 

 

 
 

Figura 31. Sala multiuso do museu 



 
 

Figura 32. Imagem interna do museu 

 

 
 

Figura 33. Visita guiada 



 
 

Figura 33. Destaque placa na fachada do museu 

 

 
 

Figura 34. placa inteira na fachada do museu 



 
 

Figura 35. Gravura acervo museu 

 

 
 

Figura 36. Gravura acervo museu 



 
 

Figura 37. Gravura acervo museu 

 

 
 

Figura 38. Gravura acervo museu 



 
 

Figura 39. Sala acervo museu 

 

 
 

Figura 40. Sala acervo museu 

 

 

 



 
 

Figura 41. Sala acervo museu 

 

 
 

Figura 42. Sala acervo museu 



 
 

Figura 43. Sala multiuso 


